
Het land Berkenrhode is een prachtig land, vol bos en
avontuur. Het land is trots op haar bekendste inwoners:
Berkje en de bosvrienden, mevrouw Berkenboom, Sjef de
Boswachter, Coen Fatsoen en Toet Grootvoet. Zij beleven
altijd de tofste avonturen met elkaar.

Het heleRoekelse bos is in rep en roer. Wat een paniek! De
tovenaar lijkt terug te zijn en dus is niemand nu nog veilig.
Vraag jij je nu af welke tovenaar? Ooit lang, lang,
langlanglang geleden was er een tovenaar in het bos. Nadat
hij tegen alle regels in zwartebrouwsels te begon
misbruiken, is hij verbannen uit het bos. Zouden het land
en het bos echt door de tovenaar worden bedreigd of is er
iets anders aan de hand? Ga jij met ons mee op avontuur? 

Vanaf vrijdagavond 20 augustus start er weer een heel
nieuw avontuur: Stemmen uit de nacht, maar hoe dat nu
allemaal precies zit hoor je vrijdag.  

Kinderprogramma

Dinsdag 17 t/m zondag 22 augustusDit programma is geproduceerd door 
Van Straat tot Laan BV

in opdracht van Park Berkenrhode

Tovenaar zonder naam
& Stemmen uit de nacht 

 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar



09.30 - 10:15 
De Ochtendkrant 

 

13:00 - 14:00 
Een doldwaas bosspel

 
16:30 - 17:00 

Actief in de middag 
 

19:00 - 20:30
Een supercool bosspel

 

09.30 - 10:15 
De Ochtendkrant  

 

13:00 - 14:00 
Het Grote Bosonderzoek

De spannendste boswandeling
die je ooit hebt meegemaakt

 
16:30 - 17:00 

De Sporen verklaart
 

19:00 - 20:30
Busted!

Lukt het ons om de boodschap te
ontcijferen

09.30 - 10:15 
De Ochtendkrant

 
13:00 - 14:00 

De welverdiende ontlading
 

16:30 - 17:00 
De krantenbezorgers

 
19:00 - 20:00

Een avontuurlijk avondspel
 

Start van een nieuw avontuur: 
Stemmen uit de nacht

09.30 - 10:15 
De Ochtendkrant  

 

13:00 - 14:00 
De Bosplattegrond

Trek je dapperste schoenen aan en
trek met Coen en Toet het bos in

 
16:30 - 17:00 

De Krantenbezorgers
Coen en Toet komen bij je thuis

langs met het Berkenblad
 

19:00 - 20:30
De Bosstrategen

09.30 - 10:15 
Ochtendgymnastiek

 
13:00 - 14:00 
BattleField

Ben jij helemaal voorbereid
 

16:30 - 17:00 
De Tovenaar zonder naam

Een theatrale vertelling

 
19:00 - 20:30

We kennen je naam
Help mee om de Tovenaar te

stoppen 

09.30 - 10:15 
Ochtendgymnastiek

 
13:00 - 14:30 

De Berkenrhodense
Bosspelen

Voor alle activiteiten geldt dat
er wordt verzameld bij de

hangout van Coen en Toet,
tenzij anders aangegeven. De
hamgout is in de theatertent
tegenover het restaurant. Bij
slecht weer of onvoldoende

deelname wordt er een
vervangende activiteit

georganiseerd.

Donderdag 19 augustus  Zaterdag 21 augustus

Dinsdag 17 augustus

Woensdag 18 augustus 

Zondag 22 augustus

Vrijdag 20 augustus 


